
كان يكتب وهو يف السجن، ينشر العلم يف السجن فمنعوا عنه الدواة والقرطاس فجعل  يكتب العلم على 

جدران السجن يكتب ما يفتح اهللا عليه، وذكر عن نفسه أن اهللا فتح عليه علما عظيما ألنه انقطع إىل اهللا 

ابه عنه قال ال تأتون هذا الرجل عزوجل، يأيت إليه أصحابه ويأخذون ما كتبه؛ ماذا فعله أعدائه؟ منعوا أصح

 ((تأخذون علمه ومع ذلك صرب وانقطع إىل تالوة القرآن وكان معه أخوه يدارسه القرآن حىت ختم قوله تعاىل: 

ففاضت نفسه رمحه اهللا ـ اهللا أكرب ـ ختام،  )) إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر

م مبا من اهللا عليكم من ياكم وإياه بالصاحلني؛ املهم أن الصرب درجة عالية وأنتختام حسن نسأل اهللا أن يلحقنا وإ

ـ واحلمد هللا ـ وفضلكم به على كثري من عباده املؤمنني جيب عليكم أن تبثوا العلم وأن تصربوا على األذى  العلم 

صرب على أقدار اهللا املؤملة؛ فأي فيه؛ فلذلك نقول: الصرب ثالثة أنواع: صرب على طاعة اهللا؛ وصرب عن حمارم اهللا؛ و 

األنواع أفضل ؟ أفضلها الصرب على طاعة اهللا؛ مث الصرب عن معصية اهللا؛ مث الصرب على أقدار اهللا؛ هذا من حيث 

األصل لكن قد يعاين اإلنسان من الصرب على األقدار أكثر مما يعاين من الصرب على األوامر  فيؤجر من هذه 

وقد يعاين من الصرب عن حمارم اهللا أكثر مما يعاين من الصرب على طاعة اهللا فيكون من الناحية من حيث املشقة؛ 

هذه الناحية أكثر أجرا بسبب املشقة عرفتم؟ لكن من حيث هي هي األقسام من حيث هي هي أفضلها الشك 

ى هذا العمل وبني الصرب على طاعة اهللا؛ ألن الصرب على طاعة اهللا جامع بني أمرين: بني محل النفس الباطنة عل

لكن الصرب  ، ففيه أمران؛محل اجلسد الظاهر على هذا العمل ألن الطاعة فعل والفعل حيتاج أوال عزما وثانيا فعال

عن املعصية فيه عمل باطن فقط وهو حبس النفس عن الفعل ما فيه تعب بدين ال فيه ال ركوع وال سجود وال 

قط ففيه معاناة باطنة فقط؛ وهلذا صار أقل درجة؛ الصرب على أقدار قيام وال قعود وال بذل املال وال شيء كف ف

ما فيه ال هذا وال هذا ألنه ليس باختياره، أصيب اإلنسان حبادث فانكسرت رجله أو يده هل هو باختياره؟ هذا 

من  ليس باختياره؛ فهو إما أن يصرب صرب الكرام وإما أن يسلوا سلوا البهائم ما فيه؛ وهلذا صار أقل درجة

هو  الصدق )) الصابرين والصادقين ((  . القسمني األولني ألن القسمني األولني من فعل اإلنسان واختياره

؟ خالف  املطابق للواقع املطابقة للواقع تسمى صدقا، فالصادق هو الذي يكون خربه مطابقا للواقع؛ والكاذب

ن مع عباد اهللا؛ كم األقسام؟ أربعة: يكون ذلك؛ الصدق يكون بالقول، ويكون بالفعل، ويكون مع اهللا، ويكو 

بالقول، ويكون بالفعل، ويكون مع اهللا، ويكون مع عباد اهللا؛ أما الصدق بالقول فهو مطابقة القول للواقع؛ فإذا 

قال لك جاء زيد وكان قد جاء فهو مطابق للواقع فيكون صدقا؛ والصدق من صفات املؤمنني والكذب من 

عليكم بالصدق فإن الصدق  (النيب عليه الصالة والسالم على الصدق وقال:  صفات املنافقني؛ وقد حث

يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند اهللا 



من  ((والصديقية ليست مرتبة دنية بل هي اليت تلي مرتبة النبيني وهلذا كانت الصديقية يف املرتبة الثانية  ) صديقا

طيب هذا صدق القول؛ صدق ؛  )) الذين أنعم اهللا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين

رجل يظهر لك املودة وقلبه يبغضك الفعل: أن يكون مطابقا للقلب هذا صدق الفعل أن يكون مطابقا للقلب؛ ف

هذا صادق؟ ال؛ رجل يظهر أنه مؤمن ويصلي ويتصدق وحيضر جمالس العلم لكن قلبه منطو على الكفر ـ والعياذ 

هذا صادق ؟ ال هذا كاذب كذبا فعليا؛ أظهر خالف ما يبطن؛ املثاالن اآلن واحد مع العباد وواحد مع  باهللا ـ

والذي يظهرك التودد وهو يكرهك هذا كاذب مع الناس مل يصدق معك؛ طيب إذا اهللا؛ فاملنافق كاذب مع اهللا 

يشمل هذا وهذا الصدق يف القول مع اهللا ومع عباد اهللا وقد أمر اهللا  )) الصادقين ((الصادقون يف قوله:ط 

صلى اهللا عليه  والنيب )) يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقين ((عزوجل بالصدق يف قوله تعاىل: 

وإزعاج قال: (عليكم  وسلم حث عليه حثا عظيما يطلق عليه علماء النحو أيش؟ اإلغراء وهو الطلب حبث

بالصدق)؛ وعاقبة الصادقني ال ختفى عليكم ولو مل يكن منها إال ذلك املثال الفذ فيما نعلم الذي جرى من  

حيث ختلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر فلما جاء  كعب بن مالك رضي اهللا عنه وهالل بن أمية ومرارة بن ربيع

الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة راجعا جاء املنافقون السطحيون يعتذرون إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

فيعذرهم ألنه صلوات اهللا وسالمه عليه ال يعلم الغيب وال يأخذ الناس إال بالظاهر يعذرهم ويستغفر هلم ويولوهم 

ون أم كسبوا يظنون أم هم األذكياء الذين مجعهم بني دئة النيب عليه الصالة والسالم ودية الكفار ويظن

إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا  ((فصاروا إخوانا للمسلمني يف الظاهر وإخوانا للكافرين يف الباطن 

يعين كفرهم زيادة يعين إم يكفرون ويعينون الكفار؛  )) معكمإنا  ((ما قالوا: إنا كفرنا قالوا: ))  إلى شياطينهم

طيب أم كعب بن مالك رضي اهللا عنه كان قد أويت جدال وخصوما وجيدا يف ذلك لكنه أمام من ؟ ليس أمام 

بشر يستطيع أن ستخلص منه حبيلة؛ لكنه بني يدي عالم الغيوب عزوجل الذي لو كذبه اليوم لفضحه غدا كما 

سيحلفون باهللا لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم ( (وجل:  نافقني قال اهللا عزوقع يف امل

أتريدون أشد من هذا الذم وأشد من هذا العقاب؟  )) إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون

لكنه رضي اهللا عنه  )) ونومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسب ((((إم رجس)) هذا الذم والتقبيح؛ العقاب : 

 قال لن أختلص حبيلة اليوم وبعذر فيفضحين اهللا عزوجل غدا وأخرب النيب عليه الصالة والسالم باحلق بالصدق

فجاء التوبيخ من اهللا عزوجل امتحان هؤالء الثالثة هجرهم النيب عليه الصالة والسالم وأمر جرهم وبعد أن 

رهم أن يعتزلوا النساء حىت قال كعب رضي اهللا عنه ملا جاءه رسول رسول اهللا مضى أربعني ليلة أو أربعون ليلة أم

صلى اهللا عليه وسلم يأمر باعتزال أهله قال: أأطلقها؟ قال: ال لكن اعتزهلا؛ فهل قال: واهللا هذه زوجيت من أنام 



 العظيم أوال على ؟ احلقي بأهلك، قال: مسعا وطاعة؛ فصربوا هذا الصرب عنده الليلة؟ أو قال: احلقي بأهلك

الصدق وثانيا على هذا اهلجر الذي يقول كعب رضي اهللا عنه: كنت أسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم فال 

أدري أحرك شفتيه برد السالم أم ال؟ اهللا أكرب ـ النيب عليه الصالة والسالم أحسن الناس خلقا وأعظم الناس 

دري هل رد السالم أم ال؛ ويسلم على أيب قتادة ابن عمه وهو بشاشا وأحسن الناس ردا يسلم عليه كعب وال ي

أحب الناس إليه يسلم عليه وال يرد عليه أبو قتادة مع أنك لو جئت اليوم يف العصبية هل يرتك ابن عمه ملثل هذه 

م يقول: األمور؟ أبدا والعلم عند اهللا ما يرتك؛ لكن أبو قتادة رضي اهللا عنه يسلم عليه كعب ما يرد عليه السال

هل تعلم أين أحب اهللا ورسوله؟ فقال بعد أن سكت هنيهة قال: اهللا أعلم، ما أتى فقلت له أنشدك اهللا 

باخلطاب ما قال نعم وال ال، قال: اهللا أعلم؛ والعلم عند اهللا أن أبا قتادة ما أراد بذلك جواب كعب إمنا أراد اخلرب 

هذا الصرب العظيم ويش النتيجة ؟ النتيجة نزول آيات تتلى د أن اهللا سبحانه وتعاىل أعلم من كل أحد؛ ولكن بع

يف شأم إىل يوم القيمة لن ينسى ذكرهم أبدا، ميكن ينسى من هو أفضل منه من الصحابة ولكن هؤالء ال 

يعين وتاب على الثالثة الذين  )) وعلى الثالثة الذين خلفوا ((ينسى ذكرهم شف اجلزاء العظيم على هذا الصرب 

((حىت ضاقت عليهم األرض مبا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ال ملجأ من اهللا إال إليه مث تاب  خلفوا

يا أيها الذين آمنوا  ((عليهم ليتوبوا إن اهللا هو التواب الرحيم)) مث أمر املؤمنني مبثله بأن يكونوا مثلهم فقال: 

ظيم عال رفيع ال يناله إال من وفق حىت يكون يف املهم أن الصدق خلق ع)) و اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقين

  ال يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند اهللا صديقا ) (الدرجة الثانية ممن أنعم اهللا عليه 

الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين باألسحار شهد اهللا  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: 

هو والمالئكة وأولوا العلم قائما بالقسط ال إله إال هو العزيز الحكيم؛ إن الدين عند اهللا  أنه ال إله إال

اإلسالم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات اهللا فإن 

 ((الذين اتقوا عند رم والذين  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل يف وصف )) اهللا سريع الحساب

من ))  لهم جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من اهللا واهللا بصير بالعباد

وسبق الكالم على  )) الصابرين ((قية أوصافهم بيف  )) الصابرين ((قال اهللا تعاىل:   أين ؟ ما كملنا اآلية ؟

ينقسم إىل ثالثة أقسام: صرب على طاعة اهللا، وصرب عن معصية اهللا، وصرب على  الصرب معناه لغة وشرعا وأنه

وسبق الكالم  )) والصادقين ((القانتني اسم فاعل من القنوت؛ نعم ))  والقانتين ((مث قال:  . أقدار اهللا املؤملة

أيضا على الصدق وبينا أنه صدق يف املقال والفعال والعقيدة وبينا أنه صدق مع اهللا وصدق مع عباد اهللا. مث 

هذا أيضا من صفام القنوت والقنوت يطلق على عدة معاين وأنسبها هلذه اآلية أن املراد  )) والقانتين ((قال: 



 عزوجل حبيث يكون اإلنسان مدميا لطاعة اهللا مقبال على اهللا بالقنوت دوام الطاعة مع اخلشوع واخلضوع هللا

أي  )) حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هللا قانتين ((سبحانه وتعاىل يف طاعته قال اهللا تعاىل: 

شوع خاشعني؛ وهلذا ملا نزلت هذه اآلية أمروا بالسكوت ووا عن الكالم؛ فالقانت إذا املدمي لطاعة اهللا مع خ

املنفقني من أنفق أي بذل النفقة؛ والنفقة  )) والمنفقين (( . وجل القلب وحضوره والتزامه لإلقبال على اهللا عز

ولكنه سبحانه وتعاىل ذكر يف آيات أخرى امليزان لإلنفاق  هي إخراج املال وأطلق اهللا سبحانه وتعاىل هنا اإلنفاق

 والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما (( وذكر ما ينفق عليه أو ما ينفق له فقال تعاىل:

فهذا هو امليزان يف  )) وال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطها كل البسط : ((وقال سبحانه وتعاىل ))

ف اإلنفاق أن ال يكون اإلنسان مقرتا وال مسرفا؛ وإذا جعلنا هذا هو امليزان صار هذا امليزان خيتلف باختال

األحوال األزمان والبلدان؛ فقد يكون اإلنفاق بالنسبة  للشخص وليس اإلسراف بالنسبة آلخر فإنفاق الفقري 

 )) لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهللا ((ليس كإنفاق الغين وهلذا قال اهللا تعاىل: 

مان فقد يكون الزمان زمان رخاء عام يف هذا اتمع وإنفاق املتوسط بينهما؛ كذلك أيضا خيتلف باختالف الز 

فيكون اإلسراف يف جمتمع دونه يف الرخاء غري إسراف يف حق هذا اتمع؛ وخيتلف كذلك باختالف األزمان 

ففي بعض األحيان تكون األموال كثرية متوفرة فيكون اإلنفاق الكثري فيها غري إسراف وأحيانا يكون األمر 

والذين  ((حال أطلق اهللا هنا يف اآلية اإلنفاق وذكر ميزانه يف عدة آيات يف سورة الفرقان:  بالعكس ؛ على كل

أما ما الذي ينفق فيه أو ينفق له؟ قال اهللا سبحانه  )) إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما

واألقربين واليتامى والمساكين وابن يسئلونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين  ((وتعاىل: 

ي حمتاجة وإما أن يكون هو حيتاج املسلمون إليها، إما أن تكون أفجهات الصرف كل جهة حمتاجة  )) السبيل

ألن يف اجلهاد  فاإلنفاق يف سبيل اهللا حلاجة من؟ حلاجة املسلمني إىل جلهاد يف سبيل اهللا حمتاجني إليها املسلمون

كلمة اهللا عزوجل وحفظ شريعته؛ واإلنفاق للفقري حلاجة من؟ حلاجة الفقري ليس حلاجة يف سبيل اهللا إعالء  

املسلمني بل هي حلاجة الفقري فأنت ترى دائما اإلنفاق إما لدفع حاجة احملتاج وإما لدفع حاجة املسلمني عموما 

منفقون لكن إنفاقهم منضبط يعين يف املصاحل العامة؛ املهم أن هؤالء منفقون، هؤالء الذين هم من أهل اجلنة 

سرت الذنب  :املستغفرين السائلني ملغفرة اهللا، واملغفرة هي )) (( والمستغفرين باألسحار  . بضوابط شرعية

والتجاوز عنه مأخوذة من الغفر وهو السرت بوقاية ومنه مغفر الذي جيعل على الرأس عند احلرب فإنه جامع بني 

الباء هنا للظرفية أي فيها واألسحار مجع سحر وهو آخر الليل؛ أي  )) حارباألس ((وقوله:  . السرت والوقاية

يسألون املغفرة يف هذا الوقت من الزمن يف آخر الليل؛ ملاذا؟ أوال: ألنه وقت نزول اهللا عزوجل إىل السماء الدنيا؛ 



يدعوني فأستجيب له من من  (فإن اهللا تعاىل ينزل إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول: 

؛ والثاين أنه وقت فراغهم من التهجد والعمل واإلنسان مطلوب منه  ) يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له

إذا فرغ من العبادة أن يستغفر اهللا وهلذا يشرع لنا أن نستغفر اهللا تعاىل ثالثا بعد الصالة وأمر اهللا سبحانه وتعاىل 

كذلك   )) ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا اهللا إن اهللا غفور رحيم ((أن نستغفر يف احلج مىت؟ 

أيضا يف آخر الليل بعد التهجد يسأل اهللا املتهجد املغفرة وهذا أي سؤال املغفرة بعد االنتهاء من العبادة فيه  

ما يكون منه من كمال الذل هللا عزوجل وأن اإلنسان ال يعجب بعلمه بل خيشى من التقصري فيه فلهذا يستغفر ع

شهد اهللا أنه ال إله إال هو والمالئكة وأولوا العلم  ((وجل:  مث قال اهللا عز  . نقصان وتقصري يف هذه العبادة

الشهادة قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل؛  )) شهد اهللا )) (( قائما بالقسط ال إله إال هو العزيز الحكيم

وهية كشهادته لرسوله صلى اهللا عليه وسلم بأنه أنزل عليه الكتاب؛ فهنا وشهادة اهللا تعاىل لنفسه بانفراده باألل

لكن اهللا يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه  ((وقال اهللا تعاىل:  )) شهد اهللا أنه ال إله إال هو ((قال: 

حدانية فشهادته لنفسه بالو  )) شهد اهللا أنه ال إله إال هو والمالئكة ((وهنا قال:  )) والمالئكة يشهدون

وشهادته لنبيه صلى اهللا عليه وسلم بالرسالة هو واملالئكة؛ والشهادة كما قلت قولية كما يف هذه اآلية، وكما يف 

وهي الشهادة ما يظهرها اهللا تعاىل من آياته فإمنا يظهره وفعلية ))  (( لكن اهللا يشهد بما أنزل إليكآية النساء: 

ئنات تشهد هللا عزوجل بالوحدانية إما بلسان املقال وإما بلسان احلال؛  من آياته شهادة له بالوحدانية، كل الكا

كذلك تأييده النيب صلى اهللا عليه وسلم بالنصر وجعلنا العاقبة له شهادة له بأنه رسول اهللا حقا؛ فشهادة اهللا 

 ((بالفعل ؟ بالقول لنفسه بالوحدانية أقول إا تكون بالقول وتكون بالفعل؛ يف اآلية الكرمية شهادة بالقول وال 

مرت علينا  )) ال إله إال هو ((؛  يعين أخرب عن نسفه بأنه يشهد أنه ال إله إال هو سبحانه وتعاىل )) شهد اهللا

هذه كثرية وجيب على كل مسلم أن يعرف معناها وأن يعرف مقتضاها أيضا معناها: أنه ال معبود حق إال اهللا، 

هذا معناها؛ كلما عبد من دون اهللا فهو باطل وإن مسي إهلا فإن ألوهيته جمرد تسمية لكن هو ال يستحق األلوهية 

ما تعبدون من  ((أي املعبود نفسه ليس بإله قال اهللا تعاىل:  وإن كان هؤالء عبدوه واختذوه إهلا لكن هو نفسه

وليست مسميات وكيف تكون  )) دونه إال أسماء سميتموها أنتم وآبائكم ما أنزل اهللا بها من سلطان

مسميات مطابقا للواقع وهي آهلة باطلة هذا ال ميكن؛ إذا ال إله أي ال معبود حق إال اهللا، وأما املعبود الباطل 

 )) واتخذوا من دون اهللا آلهة لعلهم ينصرون ((موجود كما مسى اهللا تعاىل األصنام آهلة يف قوله تعاىل: فهو 

إنكم وما  ((وقال:  )) يدعون من دون اهللا لما جاءهم أمر ربهمفما أغنت عنهم آلهتهم التي  ((وقال: 

تجعل مع اهللا إلها آخر فتكون فال  ((واآليات يف هذا كثرية، وقال: ))  تعبدون من دون اهللا حصب جهنم



كل هذه ))  وال تجعل مع اهللا إلها آخر ال إله إال هو كل شيء هالك إال وجهه )) (( من المعذبين

املعبودات تسمى آهلة لكن هل هذا االسم مطابق للواقع؟ ال؛ فمعىن ال إله إال اهللا أي ال معبود حق إال اهللا 

و الرب كما يلزم من كونه الرب أن يعبد وحده؛ فتوحيده باأللوهية عزوجل؛ ويلزم من كونه املعبود أن يكون ه

يا أيها الناس اعبدوا  ((متضمن لتوحيده بالربوبية؛ وهلذا بىن اهللا توحيد األلوهية على توحيد الربوبية يف قوله: 

معطوف على اسم اجلاللة على اهللا؛ يعين  )) أنه ال إله إال هو والمالئكة ((وقوله:  . ربكم الذي خلقكم ))

أصحاب العلم الذين رزقهم اهللا تعاىل العلم  )) وأولوا العلم ((وشهدت املالئكة أنه ال إله إال اهللا؛ والثالث: 

يشهدون أيضا بأنه ال إله إال اهللا؛ وال أحد أشد يقينا وأقوى إميانا من أهل العلم وهلذا هم كانوا أهل اخلشية كما 

واملراد بأولوا العلم هنا ليس العلم الدنيوي أو علم طبائع  )) إنما يخشى اهللا من عباده العلماء ((عاىل: قال ت

 األشياء أو علم األشياء أسرار الكون بل املراد بالعلم العلم باهللا عزوجل أولوا العلم باهللا الذين عرفوا اهللا عزوجل

قائما حال من اهللا يعين حال كونه  )) قائما بالقسط (( . حدانيةبآياته الكونية والشرعية هم الذين شهدوا له الو 

القضائية واجلزائية؛ فهو عدل يف بالعدل يف أحكامه التكليفية والعدل يف أحكامه  ،قائما بالقسط أي بالعدل

أحكامه التكليفية ليس يف أحكام اهللا تعاىل تكليفية جور، كلها عدل بل إا مع كوا عدال تتضمن الفضل 

أولئك  ((وجل:  وقال عز))  ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها ((وجل:  والعفو واإلحسان؛ وهلذا قال اهللا عز

هذا أمر زائد على العدل ألنه متضمن  )) يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وال نكلف نفسا إال وسعها

للعفو والتسامح؛ وكذلك يف اجلزاء عدل يف جزاءه ال يظلم أحدا أبدا بل هو ذو فضل يف جزاءه فإنه جيزي احلسنة 

بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية؛ والسيئة مبثلها أو يعفوا إال من كان كافرا ليس أهال للعفو فال 

يف أحكامه التكليفية ويف قضائه؛ كذلك هو قائم بالقسط للفصل بني عباده  ((قائما بالقسط)) يعفى عنه؛ إذا

فإن اهللا سبحانه وتعاىل يقضي للمظلوم من الظامل إما بإجابة دعوة املظلوم إن دعا على ظامله يف الدنيا كما قال 

ئم أموالهم واتق دعوة الظلوم فإنه ليس إياك وكرا (النيب عليه الصالة والسالم ملعاذ بن جبل وقد بعثه لليمن: 

مبجازاة باألخذ منه من حسناته يوم القيمة كما قال الرسول عليه الصالة والسالم: وإما  ) بينها وبين اهللا حجاب

من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: ال درهم عنده وال متاع، أو قالوا وال دينار قال: المفلس من يأتي يوم  (

ل الجبال فيأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من القيمة بحسنات أمثا

حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن بقي من حسنة شيء وإال أخذ من سيئاتهم فطرح عليه و 

د من الديوان فالبد من العدل بني العباد؛ وهلذا قال العلماء رمحهم اهللا: إن احلقوق اليت بني العبا ) طرح في النار

فإن قال قائل: أليس الناس يصابون من  . الذي ال يرتك اهللا منه شيء؛ فالبد أن يقتص للمظلوم من الظامل



 نكبات من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات ؟ اجلواب: بال؛ فإن قالوا: أال يكون هذا ظلما

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت  ((الناس ؟ اجلواب: كال ليس هذا ظلم ألن هذا مبا كسبت أيدي 

إذا فهذه املصائب فضل ألن املقصود ا تأديب  )) أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون

اخللق وردعهم حىت يرجعوا إىل اهللا عزوجل فليس هذا من باب الظلم يف شيء بل هو من باب اجلزاء للعمل لغاية 

ولو يؤاخذ اهللا الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها  ((س عن ظلمهم وقال اهللا تعاىل: محيدة وهي رجوع النا

مر علينا فرق بني القسط واإلقساط؟ وقلنا إن قسط مبىن؟ ال، قسط  )) ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى من دابة

ألن القسط نفسه هو العدل لن قسط الفعل  )) قائما بالقسط( (مبعىن: جار، وأقسط مبعىن: عدل؛ وهنا قال: 

 (( .))  ونضع الموازين القسط ليوم القيمة ((كما قال تعاىل:  مبعىن جار وأقسط مبعىن عدل يعين أحل القسط

هذا حكم بعد الشهادة فشهد اهللا لنفسه بأن ال إله إال هو وحكم لنفسه أيضا بأن ال إله إال  )) ال إله إال هو

ال إله  ((مه عزوجل الشهادة واحلكم فكان شاهدا لنفسه حاكما هلا باأللوهية فهذه اجلملة هو؛ فاجتمع يف كال

حكم وتصديق ألن املعروف احملاكمات واملعارفات أن تؤدوا الشهادة أوال مث حيكم؛ فاهللا تعاىل شهد  إال هو ))

ملتكلمني يفسرون هذه اجلملة وسبق أن ا  . )) ال إله إال هو ((أوال وأخرب مبن شهد معه وثانيا حكم فقال: 

العظيمة بأن املراد ا أيش؟ القادر على االخرتاع ففسروها مبا يقر به املشركون ومل يكونوا موحدين؛ فاملشركون 

يقرون بأن اهللا هو القادر على كل شيء وأن اهللا هو اخلالق، الرازق، احمليي، املميت، املدبر لألمر؛ ومع ذلك فهل 

م مشركون قاتلهم الرسول عليه الصالة والسالم ألنه مل حيققوا معىن ال إله إال اهللا؛ وتعجب هم موحدون؟ ال بل ه

أن يكون هؤالء املشركون أفهم من هؤالء املتكلمني مبعىن ال إله إال اهللا، هؤالء املتكلمون كثري من املتأخرين أيضا 

فقط وهذا نقص عظيم؛ الربوبية يقر ا  الربوبيةإذا قرأت كتبهم وجدت كالمه يف األلوهية يدور على حتقيق 

املشركون ومل جيعلهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موحدين، ومل جيعل إقرارهم هذا خمرجا هلم من الكفر، وال 

عاصما ألمواهلم ودمائهم، وال منجيا هلم من النار بل قاتلهم واستباح أمواهلم ودمائهم وصيب نسائهم وذريام 

اهللا ،وإذا سئلوا من خلق السموات واألرض قالوا اهللا، إذا سئلوا من خلقهم؟ قالوا اهللا، وإذا سئلوا  وهم يقولون ربنا

من حييي ومييت قالوا اهللا، وإذا سئلوا من يدبر األمر قالوا اهللا، ومع ذلك مل ينفعهم هذا اإلميان، ما يكفي اإلقرار 

توحيد أبدا؛ ومن مات على ذلك دون أن يؤمن بأنه ال بأن اهللا خالق الكون ومدبره ومتصرف فيه ال يكفي يف ال

أي ذو العزة ؛ والعزة  )) العزيز )) (( العزيز الحكيم ((وقوله:   معبود حق إال اهللا فإنه مل ميت على التوحيد.

تفسر بثالثة معاين: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة االمتناع؛ أما عزة القدر فمعناها أن اهللا تعاىل ذو القدر العظيم 

والسيادة والشرف والعظمة إىل غري ذلك من معاين القدر والرفعة؛ والثاين: عزة االمتناع يعين أنه ميتنع أن يناله 



م يف األرض الشديد الصلبة أرض عزاز يعين قوية وصلبه ال يناهلا شيء؛ والثالث: عزة القهر السوء، ومن هذا قوهل

يعين غالبين ؛ هذه األنواع  )) فقال أكفلنيها وعزني بالخطاب ((أي أنه غالب لكل شيء ومنه قوله تعاىل: 

بوجه من النقص  عليهالذي ميتنع الثالثة كاملة هللا عزوجل من مجيع الوجوه فهو ذو القدر العظيم وهو ذو االمتناع 

  غلبه شيء؛ يقول الشاعر اجلاهلي: الذي ال يالوجوه وهو الغالب 

     أين المفر واإلله الطالب   واألشرم المطلوب ليس الغالب                           

فإنه مأخوذ من احلكم ومن اإلحكام؛ فهو ذو احلكم وذو  )) الحكيم ((وجل غالب لكل شيء؛ أما  فاهللا عز

اإلحكام؛ أما احلكم فإنه ينقسم إىل كوين وشرعي؛  واإلحكام مبعىن اإلتقان، واإلتقان يستلزم احلكمة وهي وضع 

األشياء يف مواضعها؛ تنقسم أيضا احلكمة إىل قسمني: حكمة صورية مبعىن أن الشيء على هذه الصورة موافق 

وإن شئنا قلنا بدل الصورية لئال يفهم منها معىن فاسد حكمة حالية وحكمة غائية؛ فاحلكمة حالية: ما  للحكمة؛

عليه الشيء يف احلال؛ واحلكمة الغائية: ما ينتهي إليه الشيء؛ كذلك أيضا تكون احلكمة يف األحكام الكونية 

للحكمة بلغت أربعة: حكمة حالية يف وعلى هذا فإذا ضربت اثنني يف اثنني بنسبة  . ويف األحكام الشرعية

احلكم الكوين، حكمة حالية يف احلكم الشرعي، حكمة غائية يف احلكم الكوين، وحكمة غائية يف احلكم 

؛ احلكم الغائية واحلكم  حممد ؟ احلكم الشرعي واحلكم الكوين؛ هذا ثنتنيالشرعي؛ كذا يا هداية اهللا؟ كم قلنا ؟  

إذا من احلكم واإلحكام، واحلكم ذكرنا أنه كوين  )) الحكيم ((؟ طيب. الصورية؛ صح هذه أربعة فهمت

وشرعي ومبا أن هذا األمر أو هذا التقسيم قد مر علينا مل يبق اآلن إال أن نتذكره فنأيت أو نطلب مثاال للحكم 

ن لي أبي أو فلن أبرح األرض حتى يأذ ((الكوين، آية فيها ذكر احلكم الكوين؟ أمحد ؟ ال، حكم؛ قوله تعاىل: 

ذلكم حكم اهللا يحكم بينكم واهللا عليم  ؟ ((نعم؛ طيب الشرعي  )) يحكم اهللا لي وهو خير الحاكمين

ذلكم حكم اهللا  ((؛ أي ملا ذكر حكم املهاجرات وما يتعلق ن قال:  ؟ يف املهاجرات ما هو فيه )) حكيم

حكمة حالية وحكمة غائية نعم؟ حكمة ذكرنا أن احلكم الشرعي فيه  . )) يحكم بينكم واهللا عليم حكيم

غائية مثل الصالة وحكمة حالية ؛ يعين كوا على هذه الصفة املعينة؛ والغائية ما يرتتب عليها من آثار محيدة 

  . ؟ طيب والثواب اجلزيل كذا

؟ ما مسعتم يقول: املطر نزوله على هذا الوجه قطرات ال تؤثر  يف األمور الكونية ياسر ؟ حكمة احلالية ؟ مسعتم

هذه حكمة على الناس ال على مواشيهم وال على بنائهم ومن علو من فوق لكي تشمل املرتفع يف األرض والنازل 

أيش؟ حالية؛ حكمة غائية ما ينتج عن هذا املطر من املصاحل العظيمة فهي حكمة غائية؛ فاحلاصل أن اهللا 



 اجلمع بينهما له فائدة إن شاء اهللا تذكر يف الفوائد، نأخذ الفوائد   )) العزيز الحكيم ((ذه الوجوه يقول: حكيم

من فوائد هذه اآلية: ,  إىل آخره )) ... قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ((قال اهللا تعاىل:   . كما يلح علينا األخ

ين: إتيانه بصيغة االستفهام الدالة على التشويق؛ أما مها: تصديره بقل؛ والثا النبأ وذلك من وجهني أمهية هذا

األول فقد قلنا: إن كل شيء يصدر اهللا بقل فهو أمر بتبليغه على وجه اخلصوص وهذا يدل على العناية به وإال 

يه ومن فوائد اآلية الكرمية: أن النيب صلى اهللا عل . فكل القرآن قد أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يقوله لألمة

وليس له احلق يف الربوبية أبدا فهو ال حييي وال مييت  )) قل أؤنبئكم ((وسلم عبد يؤمر وينهى؛ لقول اهللا تعاىل: 

  وال يرزق وال يدفع الضر عن نفسه وال عن غريه وال يعلم الغيب  


